
INFORMACJA Z POSIEDZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO W KLUCZBORKU W DNIU 24.06.2010 ROKU 

 

Zgodnie z Planem Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2010 r., 

w dniu 24 czerwca  2010 roku odbyło się posiedzenie PZZK na temat: „Organizacji  

i przygotowania do działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  

w okresie letniego wypoczynku – Bezpieczne Wakacje 2010”.  

W ramach posiedzenia omówiona została również aktualna sytuacja popowodziowa 

Powiatu Kluczborskiego. 

I. OMÓWIENIE SYTUACJI POPOWODZIOWEJ NA TERENIE POWIATU 

KLUCZBORSKIEGO MAJ 2010 

Pan Mieczysław Zaleciński Naczelnik Wydziału SOZKiPZ Starostwa Powiatowego 

w Kluczborku - Z-ca Szefa PZZK przedstawił plan posiedzenia PZZK.  

Następnie wskazał przyczyny wystąpienia powodzi na terenie Powiatu Kluczborskiego, 

jako główny czynnik sprawczy podając długotrwałe intensywne opady deszczu, trwające 

prawie trzy doby. 

Przedstawiciele gmin relacjonując sytuację powodziową na swoim terenie głównie odnieśli 

się do następujących kwestii: 

- zalane obszary rolne; 

- najistotniejsze straty w infrastrukturze komunikacyjnej; 

- straty powstałe z powodu podtopień budynków mieszkalnych; 

- poniesione koszty związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej. 

Pan Wojciech Kieszczyński Zastępca Komendanta PPSP w Kluczborku Z-ca Szefa 

PZZK, poinformował o wprowadzeniu do posiedzenia dodatkowego punktu związanego  

z prezentacją sprzętu przeciwpowodziowego (zapór przeciwpowodziowych napełnianych 

wodą). 

Pan Czesław Tomków przedstawiciel Gminy Lasowice Wielkie, relacjonując 

sytuację jako główny powód zaistnienia zagrożenia wskazał zbyt mały przekrój 

istniejących przepustów drogowych. W związku z tym najtrudniejsza sytuacja miała 

miejsce w Lasowicach Wielkich oraz w miejscowości Tuły na rzece Budkowiczanka. 

Groźną sytuację odnotowano również w Szumiradzie (w rezerwacie Smolnik). 

Z wstępnych ustaleń wynika, że na terenie Gminy Lasowice Wielkie zalanych zostało ok. 

40% terenów zielonych oraz ok. 35% gruntów ornych. 

Pan Andrzej Maliński przedstawiciel Gminy Wołczyn, relacjonując sytuację 

poinformował, że systematycznie prowadzono monitoring rzek w południowej części 

gminy w miejscowościach: Markotów Duży, Wierzchy, Wąsie, Bogacica i Szum. 

Podejmowane były również działania w trzech miejscach w Wołczynie na ulicy Kościuszki. 

Pan Lucjan Kędzia przedstawiciel Gminy Byczyna omawiając sytuacje na swoim 

terenie poinformował, że wystąpiły lokalne podtopienia spowodowane wylewem wód  

 



z rzeki Pratwy, rzeki Prosny oraz przydrożnych rowów. Powodem tego jest głównie zły 

stan rowów melioracyjnych. Podtopienia wystąpiły w sołectwach: Paruszowice, Sarnów, 

Gosław, Proślice, Ciecierzyn, Janówka, Kostów, Piaski oraz Pogorzałka. 

Przekazano również informacje, iż druhowie z OSP Byczyna brali trzykrotnie udział  

w akcjach powodziowych poza terenem swego działania, w ramach wojewódzkiego 

obwodu operacyjnego w miejscowości Koźle i Popielów. Strażcy z OSP Paruszowice 

uczestniczyli również w umacnianiu wałów w Popielowie. 

Pan Dariusz Dec przedstawiciel Gminy Kluczbork relacjonując sytuację 

poinformował że, na terenie gminy zalanych zostało ok. 2000 ha użytków rolnych i na tej 

podstawie wpłynęły 54 wnioski o odszkodowanie. Zgłoszono również 12 wniosków  

o odszkodowanie w związku z zalaniem domów mieszkalnych. 

W działaniach przeciwpowodziowych uczestniczyło 170 Strażaków OSP. Z terenu Gminy 

Kluczbork. 

Pan Tadeusz Błażejewski Kierownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Wodnej 

w Opolu Oddział w Kluczborku na wstępie wrócił uwagę na konieczność 

doprecyzowania zasad współpracy z Powiatem Oleskim w koordynowaniu działań 

związanych z regulacją ilości spuszczanej wody, a następnie szczegółowo omówił 

realizowane działania. 

Na pierwszym jazie przy granicy z Olesnem w miejscowości Ciarka, spiętrzono 50 cm 

wody, zamykając jaz i otwierając wloty do stawu. W ten sposób zmagazynowano  

ok. 250 000 m3 wody. Kolejny jaz znajduje się w miejscowości Ciarka na wysokości stacji 

Bąków. Tym urządzeniem woda kierowana była na stawy w Bąkowie.  

Na jazie zlokalizowanym w okolicach OSiR- u, za pomocą bali spiętrzono wodę o 50 cm 

powyżej maksymalnego poziomu (do poziomu ok. 180cm). Ostatni jaz  znajdujący się na 

Ligocie Dolnej został całkowicie otwarty, by nie ograniczać odpływu wody.  

Na zakończenie Pan Błażejewski, za ogromne zaangażowanie oraz udostępnienie sprzętu 

ciężkiego i placu budowy, złożył podziękowanie Firmie „Skanska” budującej zbiornik 

retencyjny w Kluczborku. 

Pan Jacek Tomczak Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku przekazał, że 

funkcjonariusze policji w trakcie działań powodziowych, realizowali głównie zadania  

w aspekcie zabezpieczenia prewencyjnego miejsc zagrożonych, monitorowania stanów 

wód. Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku zabezpieczyła również środki transportowe 

na potrzeby pana Błażejewskiego.  

W związku z mała świadomością społeczną, w czasie powodzi zapewniono ochronę 

fizyczną budowli hydrotechnicznych, demontowanych przez okolicznych mieszkańców. 

Funkcjonariusze policji przekazywali mieszkańcom informacje o możliwości wystąpienia 

przerw w dostawie prądu i gazu. 

W związku z wystąpieniem dużego zagrożenia wprowadzono podwyższony stan 

gotowości, a funkcjonariusze pracowali w wydłużonym czasie pracy. 

 



 

Pan Marcin Kot Z-ca dowódcy JRG PSP w Kluczborku  

Opisując działania Komendy Straży Pożarnej w Kluczborku przypomniał, że rozpoczęto je 

17 maja i trwały do 23 maja 2010 roku. W celu skutecznego działania utworzono odcinki 

bojowe w trzech najbardziej zagrożonych obszarach. 

Pierwszy odcinek bojowy utworzono w Kluczborku i dotyczył ulic; Gierymskiego, 

Kossaka i Klasztornej. 

Siły i środki straży pożarnej to: 

- ratowników   - 33 

-samochody pożarnicze - 8 

Drugi odcinek bojowy w Kluczborku obejmował ulice: 

Poniatowskiego, Bema, Ficka oraz Marii Curie-Skłodowskiej. 

W miejsce to zostało skierowanych: 

- ratowników   - 57 

- pojazdów   - 14 

Trzeci odcinek bojowy  rozlokowany został w miejscowości Krzywizna 

- ratowników   - 48 

- pojazdów   - 12 

Każda z tych akcji trwała około 40 godzin,  

Działania jednostek straży pożarnej głównie polegały na: 

- zabezpieczaniu i podnoszeniu wysokości skarp koryt rzecznych za pomocą worków  

z piaskiem, 

- zabezpieczaniu budynków i posesji za pomocą worków z piaskiem, 

- wypompowywaniu i przepompowywaniu wody występującej z koryt, 

- ewakuacji mienia z niżej położonych poziomów na wyższe kondygnacje, 

- monitoringu poziomu stanów wody na ciekach. 

Po dniu 20 maja 2010 roku działania strażaków skierowane były głównie na likwidację 

szkód powstałych w wyniku powodzi. 

Ogólnie w siedmiu dniach od 17 do 23 maja KPPSP w Kluczborku odnotowała 101 

interwencji. 

Pan Wiesław Szczerba przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku 

potwierdził zamknięcie dwóch odcinków na drogach powiatowych. Nieprzejezdna była  

droga powiatowa nr 1310O na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w Ligocie 

Górnej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1312O w Kujakowicach Górnych. 

Zamknięta była także droga powiatowa 1324 Smardy - Dębiniec, od skrzyżowania DK 42  

do skrzyżowania z drogą na Krężel. 

Pani Małgorzata Zabierowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Kluczborku poinformowała, że w związku z powodzią Państwowy Powiatowy 

Inspektor  Sanitarny w Kluczborku podejmował następujące działania: 

 



Na bieżąco monitorowano sytuację powodziową na podstawie otrzymywanych 

komunikatów i ostrzeżeń. 

Nawiązano współpracę z Powiatowym i Gminnymi Zespołami Zarządzania Kryzysowego 

oraz Opolskim Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. 

Prowadzono nadzór nad ujęciami wody. 

W wodociągu w Kluczborku, wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych, 

prewencyjnie wyłączono z eksploatacji jedną studnię i pobrano do badań 

mikrobiologicznych próbki wody w wyniku tych czynności nie stwierdzono 

zanieczyszczenia. 

Wzmożono nadzór nad nosicielami tymczasowymi, w tym nad stałym nosicielem duru 

brzusznego. Wykonane badania w kierunku pałeczek salmonella typhi dały wynik ujemny. 

Prowadzono nadzór nad obiektami użyteczności publicznej (m.in. cmentarzami, 

szpitalami, domami pomocy społecznej, placówkami oświatowo-wychowawczymi, 

hurtowniami oraz dystrybutorami substancji i preparatów chemicznych ). 

Prowadzono wzmożony nadzór nad obiektami żywnościowo-żywieniowymi w tym nad 

obiektami hurtowego obrotu żywnością. Telefonicznie kontaktowano się z zarządzającymi 

w/w. placówek w celu ustalenia, czy nie uległy podtopieniu czy zalaniu. 

Na bieżąco prowadzono szczegółowy monitoring występowania chorób zakaźnych. 

Nie zarejestrowano zwyżki zachorowań w zakresie występowania chorób zakaźnych 

związanych z powodzią. Na chwilę obecną brak jest wskazań do szczepień ochronnych 

przeciw tężcowi.  

Prowadzono działania profilaktyczne w zakresie edukacyjno-oświatowym (rozprowadzano 

ulotki, instrukcje dla powodzian). 

Pani Zabierowska wystąpiła z wnioskiem w sprawie ustalenia sposobu szczepień osób 

pośrednio zaangażowanych w akcje ratownicze. 

 

W trakcie podsumowania pierwszej części posiedzenia, Pan Mieczysław 

Zaleciński, Zastępca Szefa PZZK, w imieniu Pana Starosty, Wicestarosty Powiatu 

Kluczborskiego oraz swoim, złożył podziękowanie za ogromne zaangażowanie oraz 

włożony wkład w zwalczanie zagrożeń związanych z sytuacją powodziową na terenie 

Powiatu Kluczborskiego, Kierownikowi oraz pracownikom Wojewódzkiego Zarządu 

Melioracji Wodnej w Opolu Oddział w Kluczbork, służbom mundurowym, inspekcjom oraz 

osobom z ramienia gmin, uczestniczącym w działaniach. 

 

II. ORGANIZACJA I PRZYGOTOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ZAPEWNIENINA 

BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY W OKRESIE LETNIEGO WYPOCZYNKU – 

„BEZPIECZNE WAKACJE 2010 R.” 

Pan Jacek Tomczak Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku, poinformował, że 

wzorem lat ubiegłych w związku ze zbliżającym się okresem wakacji i koniecznością 

 



zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży w okresie od 21.06 do 

31.08.2010r. na terenie Powiatu Kluczborskiego podjęte zostaną działania profilaktyczne 

Policji pod nazwą „ Bezpieczne Wakacje - 2010 ". 

Okres letniego wypoczynku najczęściej charakteryzuje się wzrostem zdarzeń z udziałem 

dzieci i młodzieży zarówno na wsi jak i w mieście. Dzieci i młodzież dysponują znacznie 

większą ilością czasu wolnego. Brak obowiązków szkolnych i domowych, brak 

zagospodarowania czasu wolnego i całodziennej opieki ze strony zajętych rodziców 

sprzyja powstawaniu zagrożeń. 

Kierując się potrzebą zapewnienia bezpiecznego wypoczynku oraz ochroną małoletnich 

przed wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwami, zasadnym jest podjęcie przez Policję 

działań informacyjno- edukacyjnych i kontrolno- prewencyjnych wspólnie z innymi 

instytucjami i organizacjami. Mając powyższe na uwadze podjęte zostaną przez Komendę 

Powiatowa Policji w Kluczborku przedsięwzięcia aspektach poprawy: 

- bezpieczeństwo na drogach; 

- bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku; 

- bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. 

 

Pani Małgorzata Zabierowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Kluczborku poinformowała, że od dnia 1 marca 2010 roku weszła w życie nowelizacja 

rozporządzenia w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku 

dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania i nadzorowania  

(Dz.U z 2009 r. Nr 218, póz. 1696). Zgodnie z nowymi zasadami zgłoszenie wypoczynku 

dzieci i młodzieży odbywa się droga elektroniczną oraz poprzez złożenie wydruku tego 

formularza (wraz z załącznikami; w kuratorium oświaty właściwym ze względu na 

miejsce siedziby lub zamieszkanie organizatora. Wprowadzone formularze zastąpiły 

dotychczasowe karty kwalifikacyjne obiektu. Aktualnie odstąpiono od kontroli obiektu 

przed rozpoczęciem wypoczynku. Utworzona została elektroniczna baza danych  

o wypoczynku http://www.wypoczynek.men.gov.pl.  

 

Ponadto przedstawiciele Straży Miejskiej w Kluczborku i w Wołczynie 

poinformowali, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży będą 

podejmowane działania w następujących w kwestiach: 

1.Bezpieczeństwa na drogach 

-działania profilaktyczne, które mają na celu wskazanie dzieciom i młodzieży zagrożeń 

wynikających z zabaw w pobliżu ulic oraz przypomnienie zasad prawidłowego korzystania 

z dróg i przejść dla pieszych. 

 

 

 

 



2. Bezpiecznego przebywania w miejscach wypoczynku 

- działania profilaktyczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie 

korzystania z kąpieliska OSiR w Bąkowie oraz właściwego zachowania w trakcie zabaw 

przez dzieci i młodzież na terenie obiektu, 

- działania ukierunkowane na częste kontrole ścieżek rowerowych z wskazaniem na 

najczęściej uczęszczane, np. do kąpieliska OSiR w Bąkowie, w celu zapewnienia 

bezpiecznego przejazdu korzystających z nich dzieci i młodzież (patrole  

z wykorzystaniem skuterów), 

- działania zapewniające bezpieczne przebywanie i poruszanie się w obrębie parku 

miejskiego dzieci i młodzieży (patrole z wykorzystaniem skuterów). 

3. Bezpieczeństwa w kontaktach z obcymi i dzikimi zwierzętami 

- działania profilaktyczne mające na celu uczulenie dzieci i młodzież na 

niebezpieczeństwo grożące ze strony przygodnych psów i kotów oraz dzikich ,zwierząt, 

- działania mające na celu odławianie niebezpiecznych zwierząt i bezpańskich psów, 

reagowanie na brak środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia przez właściciela, co 

również ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży 

4.Bezpieczeństwa na placach zabaw, boiskach, osiedlach 

- działania profilaktyczne polegające na kontroli terenów szkolnych w tym boisk, stanu 

urządzeń sportowych do gier zespołowych,  

- działania ukierunkowane na bezpieczeństwo korzystających dzieci z urządzeń 

zabawowych, 

- działania profilaktyczne mające zapewnić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  

w miejscach zamieszkania np. osiedla, gdzie przebywają i wypoczywają w okresie 

wakacyjnym. 

5. Bezpieczeństwa na odbywających się imprezach plenerowych 

- działania polegające na zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas 

odbywających się imprez plenerowych. 

 


